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Afgelopen week werd de vraag gesteld of het bandweven in Nederland gegroeid is in de afgelopen 
jaren. Zowel op de bandweefgroep als op de kaartweefgroep heeft er een poll gestaan met de vraag 
hoe de leden bij de bandweefgroep / kaartweefgroep terecht gekomen zijn. En…. er blijkt dus heel 
veel informatie beschikbaar te zijn via de “groepsstatistieken” waar je als beheerder bij kan. Een 
kleine analyse. 
 
Aantallen leden en leeftijd 
De bandweefgroep telt 2968 leden waarvan 39 mannen. Gemiddeld komt er elke dag een lid bij. De 
kaartweefgroep is veel kleiner en groeit minder hard. Deze groep telt maar 695 leden, waarvan 9 
mannen, en gemiddeld komt er 1 lid per week bij.   
Bij beide groepen woont 85% in Nederland en 10% in Belgie. De overige 5% komt overal en nergens 
vandaan.  
 
De leeftijdsverdeling is wel hetzelfde in beide groepen: nog geen 25% van de leden is onder de 45 
jaar.  
 
 

 
 
 
Activiteit 
Op de bandweefgroep worden gemiddeld 3 berichten per dag geplaatst en de meeste berichten 
worden op zondag geplaatst. Van de bijna 3000 leden op de bandweefgroep zijn 1000 leden actief. 
Dat wil zeggen dat deze leden een bericht plaatsen, liken, commentaar geven of bekeken (bekeken 
houdt in dat het bericht op hun tijdlijn is gekomen en dat ze dat gezien hebben toen zijn facebook 
openden). Dat is dus maar 33%. 
 
De kaartwevers gedragen zich heel anders. Er wordt veel minder gepost, maar 1 bericht per 3 dagen 
waarvan de meeste berichten op woensdag. Maar de betrokkenheid is veel groter. Op de dagen dat 
er een bericht geplaatst wordt, zijn er opeens ruim 350 leden actief, dus 50%. Op de dagen dat er 
geen bericht verschijnt schommelt het aantal actieve leden tussen de 20 en 50.  
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Herkomst van de leden 
De poll van afgelopen week ging over de vraag hoe mensen bij de bandweefgroep of 
kaartweefgroep zijn beland. De respons op de poll was bij beide groepen even groot; ca. 30% van de 
actieve leden. En het zal niet heel representatief zijn, want de meest actieve leden reageren op een 
poll, maar toch geeft een leuk inkijkje. Bij het bandweven zijn de meeste leden via het mochilahaken 
terecht gekomen. Bij het kaartweven is het beeld wat diverser; algemeen geïnteresseerd in 
handwerken, via re-enactmentgroepen of evenementen of via het bandweven. 
 

 
 
En zijn het ook blijvertjes? 
Op de bandweefgroep is eigenlijk ook impliciet de vraag gesteld of mensen nu ook actief aan het 
weven zijn. De 221 leden die via het mochilahaken aan het bandweven zijn geslagen konden in 
eerste instantie kiezen tussen “ben totaal verslaafd geraakt” en “het lijkt me toch niet iets voor mij”. 
De leukste toevoeging van de leden hieraan was “Mijn inkle loom en ik wachten op meer tijd”.  
En daarmee hebben we ook denk ik het antwoord op de oorspronkelijke vraag: er zijn in de 
afgelopen jaren echt wel meer bandwevers bijgekomen, in ieder geval 87 zwaar verslaafden….  
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(vraag aan bandweefsters die via Mochila haken zijn 

binnengekomen)

wil het graag leren ben verslaafd
wil graag meer tijd toch niet iets voor mij


